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عناية ليس ليا مثيؿ إال ما كاف مف  (البخاري ومسمـ)فقد اعتنى العمماء بالصحيحيف 
اعتنائيـ بالقرآف الكريـ، وىذا واضح مف كثرة المؤلفات عمييما مف شروح ومستخرجات ومستدركات، 
وتعاليؽ، وممخصات، ولمعمماء كالـ كثير في الثناء عمييما، وبياف مكانتيما العالية، ومنزلتيما بيف 

أما الصحيحاف فقد اتفؽ المحدثوف : "(حجة اهلل البالغة)قوؿ الدىموي في : كتب الحديث، مف ذلؾ
عمى أف جميع ما فييما مف المتصؿ المرفوع صحيح بالقطع، وأنيما متواتراف إلى مصنفييما، وأنو 

ف مف أمرىما فيو مبتدع متبع غير سبيؿ المؤمنيف تيذيب )وقوؿ اإلماـ النووي في . (1)"كؿ مف ييوِّ
صحيحا البخاري ومسمـ، واتفؽ : واتفؽ العمماء عمى أف أصح الكتب المصنفة: "(األسماء والمغات

وأجمعت األمة عمى : "ثـ قاؿ.." الجميور عمى أف صحيح البخاري أصحّيما صحيحًا، وأكثرىما فوائد
(. 2)"صحة ىذيف الكتاب ووجوب العمؿ بأحاديثيما

ألجؿ ذلؾ فقد وجوَّ أعداء اإلسالـ سياميـ نحوىما، واستفرغوا جيدىـ في التشكيؾ فييما، 
ألفَّ التشكيؾ فييا تشكيؾ في اإلسالـ، ومف المؤسؼ أننا نجد كثيرًا مف أبناء المسمميف يحذوف حذو 

وقد فعؿ . غير المسمميف في ذلؾ، بؿ إف منيـ مف ىو أشد عمى الصحيحيف مف غير المسمميف
خيرًا بأف دعوا لعقد ىذا المؤتمر الياـ في  (مؤتمر االنتصار لمصحيحيف): القائموف عمى ىذا المؤتمر

ىذا الزماف الذي اشتدت فيو حمالت التشكيؾ في الصحيحيف ضراوة، فكاف لزامًا عمى الغيوريف عمى 
ىذا الديف وعمى سنة الرسوؿ األميف عميو الصالة والسالـ، وعمى أىؿ العمـ جميعًا أف يذبِّوا عف 
. ىذيف الكتابيف الجميميف ألف الذَّب عنيما ذّب عف ديف اهلل عز وجؿ ونصرة لسنة سيد المرسميف

حديث " وقد أردت أف أشارؾ في ىذا المؤتمر بيذا البحث المتواضع وجعمتو تحت عنواف 
: األوؿ: وقد جعمت ىذا البحث في مبحثيف". شبيات وردود (ائتوني أكتب لكـ كتابًا ال تضموا بعدي)

. الشبيات المثارة حوؿ ىذا الحديث والردود عمييا: والثاني. أسانيد الحديث وألفاظو
وختمت ىذا البحث بخاتمة ضمنتيا أىـ ما توصمت إليو مف نتائج سائاًل المولى عز وجؿ 
أف أكوف قد وفقت في ذلؾ، و قد ساىمت ولو مساىمة قميمة في االنتصار لمصحيحيف، وأف يجعؿ 

. ىذا العمؿ خالصًا لوجيو الكريـ إنو وليُّ ذلؾ والقادر عميو
 

 :أسانيد الحديث وألفاظو: المبحث األول

                                                 
1
. 1/283الدىموي، حجة اهلل البالغة -  

2
. 74-1/73النووي، تيذيب األسماء والمغات -  
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أما حديث ابف عباس فيروى . الحديث مروي عف ابف عباس وعمر وجابر رضي اهلل عنيـ
: عنو مف طرؽ
قاؿ ابف :  سفياف بف عينية، عف سميماف بف مسمـ األحوؿ، عف سعيد بف جبير قاؿ:األولى

فقمت يا ابف عباس وما يـو . عباس يوـ الخميس وما يوـ الخميس ثـ بكى حتى بؿَّ دمُعُو الحصى
فقاؿ ائتوني أكتب لكـ كتابًا ال تضموا بعدي فتنازعوا . وجعوُ  - - اشتد برسوؿ اهلل : الخميس قاؿ

قاؿ دعوني فالذي أنا فيو خيٌر أوصيكـ . وقالوا ما شأنو أَىَجر استفيموه. وما ينبغي عند نبي تنازع
. بثالث أخرجوا المشركيف مف جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت ُأجيزىـ

. قاؿ وسكت عف الثالثة أو قاليا فأنسيتيا
وفي كتاب . (5)حدثنا قبيصة: قاؿ( كتاب الجياد)والبخاري في (4)، وأحمد(3)أخرجو الحميدي

والمفظ " )مسمـ"و. (7)حدثنا قتيبة: قاؿ( كتاب المغازي)وفي . (6)حدثنا محمد: الجزية والموادعة قاؿ
وأبو . (8)حدثنا سعيد بف منصور، وقتيبة بف سعيد، وأبو بكر بف أبي شيبة، وعمرو الناقد: قاؿ (لو

(. 10)أخبرنا محمد بف منصور: قاؿ( الكبرى)والنسائي في . (9)حدثنا سعيد بف منصور: داود قاؿ
الحميدي، وأحمد بف حنبؿ، وقبيصة، ومحمد بف  سالـ، وقتيبة، وسعيد بف )تسعتيـ 

: عف سفياف بف عيينو، قاؿ (منصور، وأبو بكر بف أبي شيبة، وعمرو الناقد، ومحمد بف منصور
. حدثنا سميماف بف أبي مسمـ األحوؿ، عف سعيد بف جبير، فذكره

:  الزىري عف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ:الثانية
 َىُمـ أكتب لكـ كتابًا -- وفي البيت رجاؿ فييـ عمر بف الخطاب قاؿ النبي --حضر رسوؿ اهلل 

 قد غمب عميو الوجع وعندكـ القرآف حسُبنا كتاب اهلل --ال تضموا بعده فقاؿ عمر إف النبي 
كتابًا لف تضموا بعده ومنيـ - -فاختمؼ أىؿ البيت فاختصموا منيـ مف يقوؿ قربوا يكتب لكـ النبي 

قوموا قاؿ عبيد : قاؿ رسوؿ - -مف يقوؿ ما قاؿ عمر فمما أكثروا المغو واالختالؼ عند النبي 
                                                 

3
(. 526)الحميدي، المسند -   

4
. 1/222أحمد، المسند -  

5
(. 3053)البخاري، الصحيح بيامش فتح الباري -  

6
( 3068)المصدر نفسو -  

7
(. 4431)المصدر نفسو -  

8
(. 1637)20مسمـ ، صحيح -  

9
(. 30229)أبي داود ، السنف -  

10
(. 5824)النسائي ، السنف الكبرى -  
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زيَّة ما حاؿ بيف رسوؿ اهلل  زيَّة كؿ الرَّ وبيف أف يكتب ليـ ذلؾ - -اهلل فكاف ابف عباس يقوؿ إف الرَّ
. الكتاب مف اختالفيـ ولغطيـ

حدثنا يحيى بف : قاؿ(. كتاب العمـ)والبخاري في  (11)سمعت يونس: أخرجو أحمد قاؿ
حدثنا عمي بف : قاؿ(. كتاب المغازي)وفي . (12)سميماف قاؿ حدثني ابف وىب قاؿ أخبرني يونس

حدثنا ابراىيـ بف : قاؿ(. كتاب المرضى)وفي . (13)عبد اهلل قاؿ حدثنا عبد الرزاؽ أخبرنا معمر
حدثنا عبد اهلل بف محمد حدثنا عبد الرزاؽ أخبرنا . ح.(والمفظ لو)موسى حدثنا ىشاـ عف معمر 

حدثنا ابراىيـ بف موسى أخبرنا ىشاـ عف : قاؿ(. كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة)وفي . (14)معمر
وقاؿ ابف . أخبرنا: قاؿ عبد)وحدثني محمد بف رافع وعبد بف حميد : وأخرجو مسمـ قاؿ. (15)معمر
أخبرنا أبو عبد اهلل : والبييقي في دالئؿ النبوة قاؿ. (16)أخبرنا معمر. (حدثنا عبد الرزاؽ: رافع

حدثنا اسحاؽ بف ابراىيـ بف عباد : الحافظ، قاؿ أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بف عمي الصنعاني، قاؿ
عف الزىري عف عبيد اهلل بف عبد ( يونس، ومعمر)كالىما . (17)قاؿ أخبرنا عبد الرزاؽ، أخبرنا معمر
. اهلل بف عتبة، عف ابف عباس وذكره

 مالؾ بف مغوؿ، عف طمحة بف مصرِّؼ، عف سعيد بف جبير، عف ابف عباس؛ أنو :الثالثة
ثـ جعؿ تسيؿ دموعو حتى رأيت عمى خديو كأنيا نظاـ ! وما يـو الخميس! يـو  الخميس: قاؿ

أكتب لكـ كتابًا لف  (أو الموح والدواة)ائتوني بالكتؼ والدواة ))-: -قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ. المؤلؤ
حدثنا : ومسمـ قاؿ (18): أخرجو أحمد قاؿ. ييجر- -إف رسوؿ اهلل : فقالوا( (تضموا بعده أبدا

أنبأنا محمد بف عبد اهلل بف المبارؾ : ، والنسائي في الكبرى، قاؿ(19)أخبرنا وكيع. اسحؽ بف ابراىيـ

                                                 
11

. 1/324أحمد المسند -  
12

(. 114)البخاري ، صحيح البخاري بيامش فتح الباري رقـ -  
13

(. 4432)المصدر نفسو رقـ -  
14

(. 5669)المصدر نفسو رقـ -  
15

(. 7366)المصدر نفسو رقـ -  
16

(. 1736/)22مسمـ ، الصحيح رقـ -  
17

. 7/183البييقي، دالئؿ النبوة -  
18

. 1/355أحمد ، المسند -  
19

. 21/1637مسمـ، الصحيح -  
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أحمد، ووكيع، وحجاج بف : ثالثتيـ. (21)أخبرنا حجاج بف نصير: ، وابف سعد، قاؿ(20)عف وكيع
. نصير عف مالؾ بف مغوؿ، عف طمحة بف مصرؼ عف سعد بف جبير عف ابف عباس

أخرجو مف . األعمش عف عبيد اهلل بف عبد اهلل عف سعيد بف جبير عف ابف عباس: الرابعة
أخبرنا يحيى بف حمَّاد، أخبرنا أبو عوانة، عف سميماف، : ابف سعد في الطبقات، قاؿ: ىذه الطريؽ

يعني األعمش، عف عبيد اهلل بف عبد اهلل عف سعيد بف جبير عف ابف عباس، بنحو المفظ السابؽ 
(. 22)فمـ يدع بو: أَو بعد ماذا؟ قاؿ: أال نأتيؾ بما طمبت؟ قاؿ: قاؿ فقيؿ لو: وزاد في آخره

حدثنا محمد بف أحمد بف أبي خيثمة : وأما حديث عمر فيرويو الطبراني في المعجـ األوسط
قاؿ حدثنا محمد بف عمي بف خمؼ العطار قاؿ حدثنا موسى بف جعفر بف ابراىيـ بف محمد ابف عمي 

بف عبد اهلل بف جعفر بف أبي طالب قاؿ حدثنا ىشاـ بف سعد عف زيد بف أسمـ عف أبيو عف عمر 
 قاؿ ادعوا لي بصحيفة ودواة أكتب لكـ كتابًا ال تضموا بعده أبدا بف الخطاب قاؿ لما مرض النبي 

فكرىنا ذلؾ أشد الكراىة ثـ قاؿ ادعوا لي بصحيفة أكتب لكـ كتابًا ال تضموا بعده أبدا فقاؿ النسوة مف 
 فقمت إنكف صواحبات يوسؼ إذا مرض رسوؿ اهلل . وراء الستر أال تسمعوف ما يقوؿ رسوؿ اهلل 

ذا صح ركبتف عنقو فقاؿ رسوؿ اهلل  (. 23) دعوىف فإنيف خير منكـعصرتف أعينكف وا 
رواه الطبراني وفيو محمد بف جعفر بف إبراىيـ الجعفري قاؿ : قاؿ الييثمي في مجمع الزوائد

(. 24)في حديثو نظر، وبقية رجالو وثقوا، وفي بعضيـ خالؼ: العقيمي
حدثنا موسى بف داود حدثنا ابف لييعة عف أبي : وأما حديث جابر فرواه أحمد في المسند

فخالؼ :  دعا عند موتو بصحيفة ليكتب فييا كتابًا ال يضموف بعده قاؿالزبير عف جابر أف النبي 
(. 25)عمييا عمر بف الخطاب حتى رفضيا
لكف أخرجو أبو  (26)رواه أحمد، وفيو ابف لييعة، وفيو خالؼ: قاؿ الييثمي في مجمع الزوائد

(. 27)يعمى في مسنده عف جابر بنحو لفظ أحمد
                                                 

20
. 5857النسائي، الكبرى -  

21
. 2/243ابف سعد، الطبقات الكبرى -  

22
. 2/242ابف سعد، الطبقات الكبرى -  

23
(. 5338)الطبراني، المعجـ األوسط -  

24
. 8/327الييثمي، مجمع الزوائد -  

25
. 3/346أحمد، المسند -  

26
. 8/609الييثمي، مجمع الزوائد -  

27
. 1871أبو يعمى، المسند -  
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( 28).رواه أبو يعمى ورجاؿ الجميع ورجاؿ الصحيح: قاؿ الييثمي في مجمع الزوائد
 

 
:  الشبيات المثارة حول ىذا الحديث والردود علييا: المبحث الثاني

: من الشبيات المثارة حول ىذا الحديث
 ىو أوؿ مف رفع شعار إذ زعـ البعض أفَّ عمر . (حسبنا كتاب اهلل):  قوؿ عمر :أووً 

( 29 .)، وزعموا أفَّ ىذا القوؿ مف  عمر ىو ردٌّ ألمر رسوؿ اهلل --بوجو النبي " حسبنا كتاب اهلل"
َو ): ، وقد قاؿ تعالى--كذلؾ فقد ادَّعى البعض أف عمر رفع الصوت وتنازع في حضرة النبي 

ِت النَّنِبيِّي  َ  َ وْر َواَاُ مْر َ وْر َ ُ واْر َأ ْر (. 30()َارْر
زعـ البعض ممف يشككوف في الصحابة رضواف اهلل عمييـ ويطعنوف في عدالتيـ أف : ثانياً 

(.  31) فغضب وأخرجيـ مف البيتالصحابة اختمفوا ومنيـ مف عصى أمر رسوؿ اهلل 
وفي بعضيا  ((أىجر)):  ما جاء في بعض روايات الحديث مف قوؿ بعض الصحابة:ثالثاً 

إفَّ ىذا محاؿ، إذ كيؼ يصؼ : فقاؿ البعض ممف أحسنوا الظفَّ بالصحابة (ىذا): أي ((ىجر))
ف كاف  الصحابة الكراـ نبييـ عميو الصالة والسالـ بيذه الصفة، فالحديث بسبب ذلؾ مردود عقاًل وا 

إف ىذا اتياـ باطؿ مف : والبعض اآلخر وىـ مف يطعنوف في عدالة الصحابة قالوا. ثابتًا سنداً 
وىو ما يقع . أي اليذياف: (الُيْجر) بيذه الصفة الذميمة وىي الصحابة، حيث إنيـ وصفوا النبي 

                                                 
28

. 4/390الييثمي، مجمع الزوائد -   
29

 لممؤلؼ 287ص (نظرية عدالة الصحابة)، وينظر 261أحمد حسيف يعقوب، المواجية مع رسوؿ اهلل وآلو ص-  
المرجعيات لعبد : وىو كاتب أردني معاصر، انتقؿ مف المذىب السني إلى المذىب الشيعي، وأنظر أيضاً . نفسو

، والصحيح مف سيرة النبي 91، وحوار ومناقشة كتاب عائشة ليشاـ آؿ قطيط ص331الحسيف شرؼ الديف ص
، وسيرة 300، ومنع تدويف الحديث أسباب ونتائج لعمي الشيرستاني ص1/57،58األعظـ لجعفر مرتضى العاممي 

. 12/79، 3/114، وشرح نيج البالغة البف أبي الحديد 696،702 لياشـ معروؼ الحسيني صالمصطفى 
30

.  سورة الحجرات2: اآلية-  
31

. أنظر المراجع السابقة-  
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وزعـ كثير مف ىؤالء أف الذي وصؼ . (32)مف كالـ المريض الذي ال ينتظـ وال يعتد بو لعدـ فائدتو
( 33 .) (عمر)النبي بيذه الصفة ىو 

: الردود على ىذه الشبيات
حيث زعـ البعض " حسبنا كتاب اهلل: " والتي تتعمؽ بقوؿ عمر:الرد على الشبية األولى :أووً 

ولالجابة عف ىذه - -وأفَّ عمر رفع الصوت وتنازع في حضرة النبي . أف ىذا ردٌّ لحديث النبي 
: الشبية نقوؿ
: اتفؽ قوؿ العمماء عمى أفَّ قوؿ عمر: قد أجاب ابف حجر عف ىذه الشبية فقاؿ: أووً 

مف قوة فقيو ودقيؽ نظره، ألنو خشي أف يكتب أمورًا ربما عجزوا عنيا فاستحقوا  (حسبنا كتاب اهلل)
 وفي تركو أي النبي : العقوبة ولكونيا منصوصة، وأراد أف ال ينسد باب االجتياد عمى العمماء قاؿ

 لما اإلنكار عمى عمر إشارة إلى تصويب رأيو، ويحتمؿ أف يكوف قصد التخفيؼ عف رسوؿ اهلل 
رأى ما ىو فيو مف شدة الكرب وقامت عنده قرينة بأف الذي أراد كتابتو ليس مما ال يستغنوف عنو إذ 

زيَّة كؿَّ : لو كاف مف ىذا القبيؿ لـ يتركو ألجؿ اختالفيـ، وال يعارض ذلؾ قوؿ ابف عباس إفَّ الرَّ
زيَّة وبيف أف يكتب ليـ ذلؾ الكتاب، الختالفيـ ولغطيـ ألفَّ عمر - ما حاؿ بيف رسوؿ اهلل : الرَّ

(. 34)كاف أفقو منو قطعاً 
حسبنا : "إنو لو كاف قوؿ عمر : وىناؾ إجابة أخرى عف ىذه الشبية وىي بالقوؿ: ثانياً 

فقد -. وىـ ال يقولوف بذلؾ - لمـز مثؿ ذلؾ في حؽ عمي ردًا لموحي ولقوؿ الرسوؿ " كتاب اهلل
: فقاؿ طرقو وفاطمة بنت النبي  إفَّ رسوؿ اهلل : روى البخاري في صحيحو بإسناده إلى عمي، قاؿ

يا رسوؿ اهلل أنفسنا بيد اهلل فإذا شاء أف يبعثنا بعثنا، فانصرؼ حيث قمت ذلؾ : أال تصمياف؟ فقمت
ٍء ): ولـ يرجع إلي شيئًا، ثـ سمعتو وىو موؿ يضرب فخذه وىو يقوؿ َثَر َشيْر َوَ اَن اإِلنْرَساُن َأ ْر

، ولكف لما كانت القرائف الحالية دالة عمى صدقو واستقامتو لـ يممو فقد رد قوؿ الرسوؿ  (35()َ َدوً 
 لما تصالح مع قريش في الحديبية كتب عمي بف أبي أفَّ النبي : وروى البخاري أيضاً . (36)النبي 

                                                 
32

الصراط المستقيـ إلى مستحقي : ، وأنظر248أنظر المراجع السابقة، ومختصر التحفة االثني عشرية ص-   
.. 3/5التقديـ 

33
الطرائؼ في معرفة مذاىب الطوائؼ : ، وأنظر250أنظر المراجع السابقة، ومختصر التحفة االثني عشرية ص-  
2/433 .

34
. 134، 8/133ابف حجر، فتح الباري -  

35
. 1127صحيح البخاري بيامش فتح الباري رقـ -  

36
. 249مختصر التحفة االثني عشرية ص-  
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ال تكتب محمد رسوؿ : ، فقاؿ المشركوف"محمد رسوؿ اهلل: "طالب رضواف اهلل عميو بينيـ كتابًا فكتب
 ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسوؿ اهلل : امحو، فقاؿ عمي: اهلل، لو كنت رسواًل لـ نقاتمؾ،فقاؿ لعمي

 وخالفو، فإذا كاف إنو رد أمر رسوؿ اهلل : فامتناع عمي إنما كاف لكماؿ إيمانو، وال يقاؿ. (37)" بيده
. ىذا يقاؿ في حؽ عمي فألف يقاؿ في حؽِّ الفاروؽ مف باب أولى

في اإلجابة عف ىذه الشبية أفَّ عمر ال يدَّعي كفاية  (المعممي اليماني)ويرى العالمة : ثالثاً 
كتاب اهلل عف كؿِّ ما سواه بما فيو بياف الصالة والزكاة والحج وغير ذلؾ ولكنو ادَّعى كفاية القرآف 

أف يكتب ليـ في شأنيا، - -عف أمر خاص، والظاىر أنو قد جاء ذكر قضية خاصة بدا لمنبي 
فرأى عمر أف حكميا في القرآف، وأف غاية ما سيكوف في ذلؾ الكتاب تأكيد أو زيادة توضيح أو نحو 

ىذا . (38)في شدة وجعو--ذلؾ، فرأى أنو ال ضرورة إلى ذلؾ مع ما فيو مف المشقة عمى النبي 
عالـ الموقعيف  (445-422)وفي رسالة الشافعي  وغيرىا آثار تبيف تمسؾ  (98 و74- 66:1)وا 

عمر باألحاديث والسنف ورجوعو إلييا وعنايتو بيا، وحضو عمى تعمميا وتعميميا، وأمره بإتباعيا، 
. فمف أحب فميراجعيا، ومعنى ذلؾ في جممة المتواتر

: ولمشيخ محمد الطاىر بف عاشور كالـ نفيس في اإلجابة عف ىذه الشبية حيث قاؿ: راب اً 
جامع القوؿ في ىذا أف كتابو الذي عـز عميو تحؼ بو مصالح، وأف تركو يجمب مصالح أكثر مف 

والتصريح بالعـز عمييا قد أوقع في نفوس الحاضريف ومف يبمغو ذلؾ أف شأنًا عظيمًا . مصالح كتابتو
 في أحرج ساعاتو، فتبقى في نفوسيـ ليفة عمى بيانو فتنبعث ىمة كؿ توجيت إليو عناية النبي 

صاحب ىمة، واجتياد كؿ مجتيد، وتدبير كؿ مف يمي أمر الدعوة إلى توسـ أشد األمور مصمحة 
لممسمميف وأشدىا درء مفسدة عنيـ فيفرغوا في تحصيمو جيودىـ عساىـ يصادفوف مراد  رسوؿ اهلل 

 فيكوف ذلؾ باعثًا عمى االىتماـ بمعظـ مصالح المسمميف وذود معظـ ما يتقى منو تطرؽ الفساد ،
. إلييـ

واستباف أنو يحصؿ مف اإليماء إلى أىمية الكتاب الذي يعصـ مف الضالؿ ومف اإلعراض 
عف كتابتو نفس الحكمة الحاصمة مف عدـ تعييف ليمة القدر وساعة اإلجابة يـو الجمعة والصالة 

. الوسطى
ووصية الرسوؿ ىذه حيف عـز عمى إثباتيا ثـ أعرض عنو مناسبة لعظـ شأنو وعمو مقداره 
طنابًا في إيجاز،  وعموـ شريعتو ودواميا، وىو أف كانت حركة في سكوف، وبالغة في سكوت، وا 

                                                 
37

. 2698صحيح البخاري بيامش فتح الباري رقـ -  
38

. 63المعممي اليماني، األنوار الكاشفة ص-  
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ففاقت بذلؾ سائر وصايا األنبياء والحكماء، وناسبت وصؼ عزة عنت األمة عميو وحرصو عمييا 
أنو كاف مظيرًا مف مظاىر رأفة : ومف الحكـ المتجمية في ىذا المقاـ الجميؿ... ورأفتو ورحمتو بيا

فإذا كانوا بتمؾ المثابة في شؤونو الجسدية أفال يكونوف أحرص . الصحابة بنبييـ وتطمب ما فيو راحتو
. الناس عمى حصوؿ اطمئناف نفسو الزكية بعد وفاتو في تمسكيـ بشرعو ووصاياه

يماء إلى انو  وأف سكوتو عميو السالـ حينما سمع كالـ عمر بف الخطاب فيو إقرار لرأيو، وا 
ممف يعوؿ عمى اجتياده في مضايؽ األمة، فيكوف إشارة إلى اإلكتفاء بو في فيـ أمر الخالفة، إذ 

قوموا عني وال )وقولو عميو الصالة والسالـ .. كاف لو ذلؾ المقاـ المحمود يوـ سقيفة بني ساعدة
وفي ذلؾ تعميـ لألمة . دؿ عمى ترجيح رأي عمر ألنيـ نازعوه وخالفوا رأيو (ينبغي عندي التنازع

... االعتراؼ بمزايا كبرائيا وذوي رأييا
 أراد أف يتجشـ الكتابة ليؤكد شيئًا مما تضمنو القرآف، فأحب أف وقد ظف عمر أف الرسوؿ 

 تمؾ الكمفة، ويسمعو أنيـ عمى العيد في الوقوؼ عند كتاب اهلل وقد عمـ عمر أف يكفي رسوؿ اهلل 
ما يريد بو نفي الضالؿ في الغرض الذي يتضمنو الكتاب مف األمور  (لف تضموا بعده)قوؿ الرسوؿ 

فالضالؿ المنفي ىو ضالؿ الحيرة في محمؿ ذلؾ المجمؿ . التي عسى أف تكوف قد بقيت مجممة
. بحيث يصير مبيناً 

فرأى عمر أف ىذه المصمحة قد يفي بيا اجتياد مجتيدي األمة في تبييف ذلؾ المجمؿ 
بالبحث عف األدلة المبينة، أو في ترؾ العمؿ بالمجمؿ والمصير إلى دليؿ آخر يخمفو مف نص أو 

: فرأى عمر أف إراحة الرسوؿ في حاؿ اشتداد المرض عميو أوجب لشكر عنايتو باألمة، فقاؿ. قياس
(.39 )وليس في ىذا عصياف ألمر الرسوؿ ". إف رسوؿ اهلل قد غمبو الوجع وحسبنا كتاب اهلل "

فممرد عمييـ .  وأما قوليـ عف الفاروؽ إنو رفع الصوت وتنازع في حضرة النبي : امساً 
 واآلية تدؿ نقوؿ إف عمر رفع صوتو عمى صوت غيره مف الحاضريف وليس عمى صوت النبي 

ِر َب ْرِ ُ مْر ِلَب ْر ٍ ): حيث قاؿ. عميو . (الحجرات. 2: اآلية) (َ َ يْر
 وىي ما زعمو البعض مف أف الصحابة اختمفوا فمنيـ مف :الرد على الشبية الثانية :ثانياً 

.  فغضب وأخرجيـ مف البيتعصى أمر رسوؿ اهلل 
، ومراده وال يفيـ أما اختالفيـ فثابت، وقد كاف اختالفيـ في فيـ قوؿ الرسوؿ : يقاؿ ليـ

. مف ذلؾ أنيـ عصوا أمر رسوؿ اهلل 

                                                 
39

. 386-384ىامش السيرة النبوية لمحافظ الذىبي بتحقيؽ حساـ الديف القدسي ص: أنظر-  
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وسبب ذلؾ أف ذلؾ كمو إنما حمؿ عمى االجتياد المسوغ : "قاؿ القرطبي في سبب اختالفيـ
ثـ  (40).والقصد الصالح، وكؿ مجتيد مصيب، واآلخر غير مأثوـ بؿ مأجور كما قررناه في األصوؿ

وىذا نحو ما ." (41)(دعوني فالذي أنا فيو خير):  لـ يعنفيـ وال ذميـ بؿ قاؿ لمجميعذكر أف النبي 
فتخوؼ  (42)(ال يصميف أحد العصر إال في بني قريظة): جرى يـو األحزاب حيث قاؿ ليـ الرسوؿ 

 فما ال نصمي إال حيث أمرنا رسوؿ اهلل : ناس فوات الوقت، فصموا دوف بني قريظة وقاؿ آخروف
( 43).عنَّؼ أحد الفريقيف

إنما جاز لمصحابة االختالؼ ):  عمى وجو اختالفيـ ىذا فقاؿ– رحمو اهلل –وقد نبَّو المازري 
في ىذا الكتاب، مع صريح أمره ليـ بذلؾ، ألف األوامر قد يقارنيا ما ينقميا مف الوجوب، فكأنو 
ظيرت منو قرينة دلَّت عمى أف األمر ليس عمى التحتـ، بؿ عمى االختيار، فاختمؼ اجتيادىـ، 

، وعزمو وصمَـّ عمر عمى االمتناع، لما قاـ عنده مف القرائف بأنو    قاؿ ذلؾ عف غير قصد جاـز
ال فباالجتياد، وفيو حجة لمف  ما باالجتياد، وكذلؾ تركو إف كاف بالوحي فبالوحي وا  كاف إما بالوحي وا 

(. 44)(قاؿ باالجتياد بالشرعيات
ذا كاف عمماء األمة مف فتبيف أف اختالفيـ ناشئ عف اجتياد في فيـ كالـ النبي   ومراده، وا 

بعدىـ قد اختمفوا في فيـ النصوص اختالفًا كبيرًا في مسائؿ كثيرة إلى أقواؿ متعددة ولـ يذموا  بذلؾ 
لما تضافرت بو النصوص مف رفع الحرج عنيـ، بؿ أجرىـ عمى االجتياد عمى كؿ حاؿ، فكيؼ يذـ 

، ولـ يعنِّؼ أحدًا  باختالفيـ في مسألة جزئية مجتيديف، بعد أف عذرىـ النبي أصحاب النبي 
ولعدوؿ النبي . منيـ بؿ أخذ بقوؿ الطائفة المانعة مف كتابة الكتاب، ورجع إلى قوليا في ترؾ الكتابة

- -ومف الحكـ أف عدوؿ الرسوؿ : عف كتابة الكتاب حكـ ذكرىا العالمة ابف عاشور، حيث قاؿ
عف كتابة الكتاب يعمميـ أف لممصمحة إذا عارضتيا مصمحة أقوى منيا وجب المصير إلى أرجح 

. المصمحتيف
ومف الحكـ أنو أراىـ أف أرجح الناس عقاًل وأسدىـ حممًا وأعالىـ مقامًا ال يمنعو ذلؾ كمو 

. مف الرجوع عف رأي إلى آخر تبيف لو رجحانو
                                                 

40
. 4/559المفيـ  لما أشكؿ مف كتاب مسمـ : القرطبي-  

41
. 1637رقـ : ، ومسمـ4431البخاري، الصحيح بيامش فتح الباري رقـ -  

42
. 4119البخاري، الصحيح بيامش فتح الباري رقـ -  

43
. 4/559المفيـ لما أشكؿ مف كتاب مسمـ : القرطبي-  

44
، وبينيما 11/92، كما نقمو النووي في شرحو لصحيح مسمـ 8/134نقمو عنو ابف حجر  في فتح الباري -  

. اختالؼ يسير، والذي يظير أف في نقؿ ابف حجر تصرفًا واختصاراً 
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 أف عنايتو بأمتو دائمة مستمرة، أف اهلل جال لرسولو : ومف الحكـ المتجمية في ىذا المقاـ
وأف اهلل معيـ في شدائد أمورىـ ألنيـ نصروا دينو فذلؾ عيد بأنو ال يزاؿ ناصرىـ ما أقاموا 

( 45).الديف
وىي ما  اء  ي ب   روايات الحديث من قول ب   : الرد على الشبية الثالثة: ثالثاً 

 وىذا ما جعؿ البعض يرد الحديث ويحكـ عميو عن النبي  ((ى ر))أو  ((أَىَ ر))ال حابة 
 حسب – بيذا الوصؼ بالوضع والبطالف، وجعؿ البعض اآلخر يقدح في الصحابة لوصفيـ النبي 

ولإلجابة عف ىذه الشبية . عمر بف الخطاب :  وبعض ىؤالء زعـ بأف قائؿ العبارة ىو–زعمو 
: نقوؿ

إلى الفاروؽ ال دليؿ عمييا، إذ جميع روايات ىذا الحديث تنفي  ((أىجر)) نسبة القوؿ :أووً 
نما الذي جاء عمى لساف عمر في جميع الرواياتنسبة ىذه الكممة إلى عمر   إف رسوؿ اهلل :  وا 

(. 46)"قد غمب عميو الوجع، وعندكـ القرآف، حسبنا كتاب اهلل
فجاءت جميع الروايات بنسبتيا إلى بعض الحاضريف في بيت رسوؿ اهلل  ((أىجر))أما لفظ 

(. 47)((استفيموه! فقالوا ما شأنو؟ أىجر)):   دوف تحديد ألشخاصيـ، قاؿ ابف عباس
  في عقمو، وفي الوحي وتبميغ ما يعارض رسوؿ اهلل  ((أىجر)) ليس في كممة :ثانياً 

الرسالة، حاؿ صحتو، وحاؿ مرضو يبيف ذلؾ ضبط الكممة المبيف حقيقة المراد منيا وىو سمب 
: اليجر ال اثباتو، وحاصؿ ىذا الضبط فيما يمي

عمى أنو فعؿ ماض والكممة في ىذه  ((أَىَجر))إثبات ىمزة االستفياـ وبفتحات عمييا  .1
  بإحضار الحالة، عمى سبيؿ االستفياـ اإلنكاري عمى مف توقؼ في امتثاؿ أمره  

 كغيره يقوؿ ، أتظف أنو كيؼ تتوقؼ في امتثاؿ أمره : فكأف قائميا قاؿ. الكتؼ والدواة
وىذا الضبط ... اليذياف في مرضو، امتثؿ أمره، وأحضره ما طمب فإنو ال يقوؿ إال الحؽ

والمراد بو، ىو أحسف األجوبة، وأرجحيا عند الحافظ ابف حجر، والقرطبي في توجيو ىذه 
(.  48)الكممة

                                                 
45

. 386ىامش السيرة النبوية لمحافظ الذىبي بتحقيؽ حساـ الديف القدسي ص: أنظر-  
46

، 1637، وصحيح مسمـ رقـ 5669،7366، 4432، 114تخريج حديث بحثنا، روايات البخاري أرقاـ : ينظر-  
. 1/183، ودالئؿ النبوة لمبييقي 1/324وأحمد في المسند 

47
تخريج حديث بحثنا، وىو المبحث األوؿ مف ىذا البحث، وليس في أي مف رواياتو ما يدؿ عمى أػف : ينظر-   

. عمر ىو قائؿ ىذه العبارة
48

. 4/146، وينظر فيض الباري عمى صحيح البخاري لمكشميري 134-8/133فتح الباري : أنظر-  
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بضـ الياء، وسكوف الجيـ، والتنويف، والكممة في ىذه  ((أىجراً )): وضبطيا بعضيـ .2
جئتـ :  وقائميا خاطبيـ بيا، والمرادالحالة راجعة إلى المختمفيف عند رسوؿ اهلل 

وىذا الضبط والمراد . (49) وبيف يديو ىجرًا ومنكرًا مف القوؿباختالفكـ عند رسوؿ اهلل 
 .بو، تثبتو الروايات، وما جاء فييا مف كثرة لغطيـ ولغوىـ

إخبارًا ألفَّ اليجر بالضـ،  ((أىجر))اتفؽ العمماء عمى أنو ال يصح أف تكوف ىذه الكممة  .3
ما يقع مف كالـ المريض الذي ال : ثـ السكوف، مف الفحش أو اليذياف، والمراد بو ىنا

مستحيؿ في حقو، ألنو  ووقوع ذلؾ مف النبي . (50)ينتظـ وال يعتد بو لعدـ فائدتو
فو )) ولقولو . (51()َوَما َينِطُ  َعِن الْرَيَوى): معصـو في صحتو ومرضو، لقولو تعالى

أي مف فمو الشريؼ في حاؿ غضبو ورضاه، وكذا )الذي نفسي بيده ما يخرج منو 
وعمى ىذا فتحمؿ رواية مف روى الحديث بمفظ . (52(()إال حؽ (صحتو ومرضو

 :عمى أحد وجييف (53)((ييجر))أو  ((ىجر))

ويؤيد صحتو ىذا الحمؿ، أنو لو . ؟((أىجر)) حذؼ ألؼ االستفياـ، والتقدير :الو و األول
، أو عف شؾ عرض لو احتمؿ مف بعض الصحابة أنو قاؿ تمؾ الكممة إخبارًا عف حاؿ رسوؿ اهلل 

  حاؿ مرضو، لوجد مف ينكره عميو مف كبار الصحابة، بؿ مف رسوؿ اهلل في عصمة رسوؿ اهلل 
وىو ما يؤكد ! نفسو ردًا عف عصمتو، ولوثبت اإلنكار مف الصحابة أو الرسوؿ، لنقؿ إلينا، وال نقؿ

(. 54)صحة ىذا المحمؿ
ىو حمميا عمى ما جاء في  ((ييجر))و ((ىجر)) في المراد بظاىر رواية :الو و الثاني

ويكوف قائؿ ( (قد غمب عميو الوجع إف رسوؿ )): بعض روايات الحديث مف قوؿ الفاروؽ عمر

                                                 
49

. 354-2/353 وشرحو لمقاري 2/193المصادر السابقة في األماكف نفسيا، والشفا : ينظر-  
50

. 134-8/133فتح الباري : ، وينظر5/213النياية في غريب الحديث : أنظر-  
51

.  سورة النجـ3: اآلية-  
52

، وقاؿ عمى 1/187، والحاكـ في المستدرؾ 192، 2/162، وأحمد في المسند 3646أبو داود، السنف، رقـ -  
. شرط مسمـ، ووافقو الذىبي

53
. 15/355، وأحمد في مسنده 21/1637ورواية مسمـ . 3053تخريج حديث بحثنا، رواية البخاري رقـ : ينظر-  

54
ناصر بف عمي عائض حسف : ، وينظر2/193، والشفا لمقاضي عياض 134-8/133فتح الباري : ينظر-   

. 1050 إلى 3/1006الشيخ، عقيدة أىؿ السنةوالجماعة في الصحابة الكراـ، المبحث السادس مف 
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لـ يضبط لفظو أو أجرى اليجر مجرى شدة الوجع، ألنو ينشأ منو، ال أنو  ((ييجر))أو  ((ىجر))
ال وجد مف ينكر عميو كما سبؽ اعتقد أنو  (. 55)يجوز عميو اليجر، وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال اامة 
( ائاوني أ اب ل م  اابًا و ا لوا ب دي)بعد عرض ىذا البحث المختصر حوؿ حديث 

: يمكف الخروج بالنتائج اآلتية
الحديث مف ناحية اسنادية صحيح ال شؾ في ذلؾ بؿ إنو في بعض طرقو مسمسؿ  -1

. برواية ثقات مجمع عمى توثيقيـ، ال سيمَّا طرؽ حديث ابف عباس

                                                 
55

. المصدر نفسو: ينظر-   
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 وأعرض عنو، زعـ باطؿ ال أساس لو مف الصحة،  رد أمر النبي الزعـ بأفَّ عمر  -2
وقد فنَّدنا ىذا الزعـ بما نقمناه مف أقواؿ عمماء متقدميف كابف حجر والقرطبي ومحدثيف 

 مف ومما يؤكد بطالف ىذا الزعـ ما روي عف عمر . كابف عاشور، والمعممي اليماني
 .آثار كثيرة تدؿ عمى تمسكو بالحديث والسنف ورجوعو إلييا

 ألنيـ لـ يستجيبوا لو حيف أمرىـ بإحضار اإلدعاء بأف الصحابة َعَصوا الرسوؿ  -3
كتاب ليكتب ليـ كتابًا افتراٌء عمى الصحابة، ألنو مف المعموـ أنيـ كانوا سريعي التنفيذ 

ولكنيـ في ىذه المرة اجتيدوا فبعضيـ كاف مع إحضار . ألي أمر يأتييـ مف النبي 
 في بعض المواطف، فإذا وقد كانوا يراجعوف النبي . الكتاب وبعضيـ رأى غير ذلؾ

 .تبِّيف ليـ أفَّ ما يأمرىـ بو وحي مف اهلل لـ يراجعوه

كما في بعض الروايات ال يعني أنيـ وصفوا " ىجر"، أو "أىجر"قوؿ بعض الصحابة  -4
كيؼ تتوقؼ في : "فالمراد سمب اليجر ال إثباتو، وكأفَّ قائميا قاؿ.  بيذه الصفةالنبي 

كما بيف ذلؾ " أتظف أنو كغيره يقوؿ اليذياف في مرضو، امتثؿ أمره امتثاؿ أمره 
 .إذ إفَّ وقوع ذلؾ مستحيؿ بحؽ النبي . شراح الحديث

 
 
 
 
 
 
 
 

: الم ادر والمرا ع
دار إحياء التراث . محمد أبي الفضؿ إبراىيـ: ابف أبي الحديد، شرح نيج البالغة، تحقيؽ -1

. ـ1967-ىػ1387، 2العربي، ط
ابف األثير، مجد الديف أبو السعادات، المبارؾ بف محمد الجزري، تحقيؽ طاىر أحمد  -2

 .الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العممية، بيروت

 .ابف حجر، أحمد بف عمي بف حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المطبعة السمفية -3
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 .ابف سعد، محمد بف سعد، الطبقات الكبرى،  مكتبة ابف تيمية، القاىرة -4

عزت عبيد الدعاس، وعادؿ : أبو داود، سميماف بف األشعث السجستاني، إعداد وتعميؽ -5
، بيروت ط  .ـ1997ىػ، 1418، 1السيد، دار ابف حـز

 .ـ1988ىػ، 1408، 1البييقي، أبو بكر أحمد بف الحسيف، دار الرياف لمتراث، القاىرة ط -6

- األلوسي، محمود شكري األلوسي، مختصر التحفة اثني عشرية، مكتبة إبشيؽ، استانبوؿ -7
 .ـ1979- ىػ 1399تركيا، 

 .البخاري، محمد إسماعيؿ اإلماـ العمـ، الصحيح بيامش فتح الباري، المطبعة السمفية -8

، 1البييقي، أبو بكر أحمد بف الحسيف، السنف الكبرى، دار الرياف لمتراث، القاىرة، ط -9
 .ـ1988ىػ ، 1408

 .الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف، السيرة النبوية، دار الكتب العممية، بيروت -10

 .الشافعي، محمد بف إدريس، الرسالة، تحقيؽ أحمد شاكر -11

ىػ 1418الشيرستاني، عمي، منع تدويف الحديث، أسباب ونتائج، مؤسسة األعممي، بيروت  -12
 .ـ1997

الشيخ، ناصر بف عمي عائض حسف الشيخ، عقيدة أىؿ السنة والجماعة في الصحابة  -13
 .ـ2000ىػ 1421 3الكراـ رضي اهلل عنيـ، مكتبة الرشد، الرياضي ط

، 1995العاممي، جعفر مرتضى، الصحيح مف سيرة النبي األعظـ، دار السيرة، بيروت،  -14
 .ىػ1415

عياض، القاضي عياض بف موسى اليحصبي األندلسي، الشفا بتعريؼ حقوؽ المصطفى،  -15
 .محمد أميف قرة عمي وآخروف، دار الوفاء لمطباعة والنشر، دمشؽ: تحقيؽ

 .القاري، المالَّ عمي، شرح الشفا، دار الكتب العممية، بيروت -16

محيي : القرطبي، أبو العباس أحمد بف عمر، المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص مسمـ، تحقيؽ -17
الديف مستو، يوسؼ عمي بديوي، دار ابف كثير، بيروت، دمشؽ، دار الكمـ الطيب، بيروت ، 

 .ىػ1418، 1دمشؽ ط

آؿ قطيط، ىشاـ، حوار ومناقشة كتاب عائشة أـ المؤمنيف، دار المحجة البيضاء، بيروت  -18
 .ـ1998ىػ 1418، 1ط

أضواء عمى "المعممي اليماني، عبد الرحمف بف يحيى، األنوار الكاشفة لما في كتاب  -19
 .ـ1985ىػ، 1405، 2مف الزلؿ والتضميؿ والمجازفة، المكتب اإلسالمي ط" السنة
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مسمـ، أبو الحسيف مسمـ بف الحجاج، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب  -20
 .العربية

عبد الغفار سميماف . النسائي، أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب، السنف الكبرى، تحقيؽ د -21
 .ـ1991ىػ 1411 1وسيد كسروي، دار الكتب العممية، بيروت ط

: يعقوب، أحمد حسيف -22
. ـ1996ىػ 1417 1المواجية مع رسوؿ اهلل وآلو، مركز الغدير، بيروت ط - أ

 1 نظرية عدالة الصحابة، والمرجعية السياسية في اإلسالـ، مطبعة الخياـ باألردف، ط - ب
. بال، ت
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